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ذف دخالت دولت و جامعه از روابط  ھرگونه دفع ستم جنسی از زنان؛ مالکيت مطلق زنان بر تن و جاِن خود و ح.الف

خصوصی و اختياری زنان و مردان فقط در گرو رفع ستم طبقاتی قابل دست يابی است و به ھمين سبب ھر شکل تالش برای 

طبقاتی فرودستان ۀ زنان در انواع حوزه ھای مدنی زمانی موفقيت آميز خواھد بود که با مبارزۀ ع شدييدست يابی به حقوق تض

دست آوردھای مبتنی بر آزادی و برابری .  کارگر پيوندی ارگانيک برقرار کندۀ ه طور مشخص تحت ھژمونی طبقجامعه و ب

  .بورژوازی نيز می شودۀ  بی ترديد شامل زنان طبقیاچنين مبارزه 

ً –سرمايه داری ۀ  در جامع.ب  –انند سنت  مئی ھر گونه سخن گفتن از تضاد ھا-ايرانۀ رفت پيش از جمله سرمايه داری نسبتا

و ساير " جنبِش زنان ليبرال" به جنبش ھای ھويت ياب از جمله  سرمايه الجرم–مدرنيته و به حاشيه راندن تضاد اصلی کار 

 به دليل -"ءکمپين يک ميليون امضا" مانند –واضح است که اين جنبش ھا . جنبش ھای فراطبقاتی مجال ظھور فوری می دھد

ی منسجم و يک پارچه و الجرم حرکت ژالتينی و پاندوليستی ميان طبقات دارا و ندار به سرعت گاه طبقاتفقدان پايگاه و خاست

  .مضمحل می شوند

در کشورھای سرمايه داری اصلی . مطالبات زنان ايران با زنان عربستان و فرانسه متفاوت استۀ چنان که دانسته است پاي .پ

انند ارث و طالق و ديه و تک ھمسری و حضانت و پوشش و دانشگاه و و بسياری از نقاط ديگر جھان ؛ زنان برای حقوقی م

ألۀ سرمايه داری مسۀ مشابه اين ھا دغدغه ندارند اما اگر بپذيريم که در جامع.... رانندگی و قضاوت و رئيس جمھور شدن و 

ھد بود که تحقق ھر گونه برابری ساده چندان دشوار نخواۀ اصلی استثمار و تبديل نيروی کار به کاال است آن گاه فھم اين نکت

واقعی ميان زن و مرد و استقرار حداکثر آزادی ھای اجتماعی مستلزم الغای مالکيت خصوصی بر وسايل توليد و لغو کار 

 به دست گرفتن ءامضاۀ کاس .عجيب است که فمينيست ھای ليبرال موضوعی به اين سادگی را درک نمی کنند .مزدوری است

معرکه گرفتن برای . ه فتاوی آيات عظام بيات و صانعی و صافی گلپايگانی راه به جائی نخواھد بردو دل خوش داشتن ب

آن را ) ايران(ب با زنان دست می دھد و در شرق  که در غر-امثال محمد خاتمی ۀ نی و مدرنيتئي نا-پوپری" بازۀ جامع"

 برابری و آزادیبرساند اما برای عموم زنان " حقوق بشر"نوبل و پوليتزر و ۀ  ممکن است بانوئی رابه جايز-تکذيب می کند 

  . به ھمراه نخواھد داشت

  :در افزوده
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ھای گيری مفاد اين منشور و ناديده انگاشتن جھتۀسويئيد ھمهأدر اين مقاله  به مفھوم تبشر  حقوقکيِد ما بر منشور أت 

قيد و وق بشر و آزادی جوامع در گرو آزادی کامل و بیحقۀ تحقق ھمه سوينگفته پيداست که نه فقط .  آن نيستليبراليستی

داری،  توليد سرمايهۀ از طريق غلبه بر شيو کارگر،ۀ طبقئیپيروزی نھاکه تحقق آزادی مطلق نيز مستلزم  بلشرط زنان است،

  .ست کارمزدی الغای و خصوصی مالکيت لغو

 مارکس ھستم و معتقدم نسبت حقوق بشر به آزادی ۀ نظري من مقيد به– اعم از حقوق زنان و مردان – بشر حقوقدر مورد 

 سوسياليستی ۀاما در جامع. است) انديويدوآليسم( دفاع از حقوق فرد محدود به خود ۀ، در حيط)ئی مدنی بورژواۀدر جامع(

قوق  نسبت حئی بورژواۀ در جامع.نسبت کاربرد عملی حقوق انسان به آزادی در قالب انتزاع از مالکيت خصوصی است

 و ثروت و تملک آن بدون  از سرمايهئیبرداری کاال به مالکيت خصوصی عبارت است از حقوق بھره– و تبعاً زنان –انسان 

  .ھاارتباط با انسان ديگر و مستقل از منافع اکثريت توده

- زنان تبديل به کاال میداری بخش قابل توجھی از سرمايهۀبر ھمين اساس نيز فھم اين نکته چندان دشوار نيست که در جامع 

لند به ا و ھيدنکه اگرچه مطالبات زنان در ايران و عربستان و افغانستان با مطالبات زنان در فرانسه و سومضاف به اين. شوند

کند و به بندی میداری، زن عربستانی را به يک شيوه بسته سرمايهۀنحو عينی و ملموسی متفاوت است، اما با اين حال جامع

ھر چند در . دھد به شکل ديگری اين حرمسرا را زينت میامريکاداری  سرمايهۀفرستد و جامعای شيوخ و اميران میحرمسر

در شمار خطوط قرمز قرار گرفته است با اين ! گی و حتا کفش صورتی؟ی، رانندأ زنان از جمله حق رئیعربستان حقوق ابتدا

 ايران به آزادی پوشش و حق ارث و طالق و حضانت و ۀ تفاوتی در جامعحال بايد توجه داشت که ھمان خطوط قرمز با اندک

امريکائی در قالب که زن چنان. ابديی  تقليل م–است " رجال"جمھور شدن که فقط متعلق به  رئيس–حقوق مساوی با مردان 

می، تايلندی و البته دختران فقير ، ويتنائیدرست مانند زنان اندونزيا. شودھای پورن به کاال تبديل میلمارزش فگر بیبازی

در مورد . (  نيستامريکائی و ايرانی و  ميان استثمار زن برقع پوش افغاندر واقع تفاوت چندانی... مھاجر ايرانی به دوبی و

  ) "زن و سکس در تاريخ" شدن زنان در طول تاريخ بنگريد به تحقيقات معتبر سيامک ستوده در کتاب مستند ئیفرايند کاال

 برای آزادی و برابرِی زنان – و مشابه آن – ءامضا ميليون يک کمپينيقاً به ھمين دالئل نيز نگارنده به جد معتقد است که دق

  .  نبردئیارزش مدنی، راه به جاکم " آوردھایدست"ايرانی سرابی بيش نبود و در نھايت نيز جز بعضی 

  

  فمينيسم يا ليبراليسم؟

الکساندرا ميخائيلونا بانوی بلشويک ۀ نوشت"  زن برای آزادی اقتصادیۀمبارز" کتاب  بریا در مقدمهکالرا زتکين 

  :کيد کرده استأبه درستی ت) ١٨٧٢-١٩۵٢: الکساندرا کولنتای (دومونتويچ

 زنان را ألۀخط مشی سوسياليستی مس. فمينيستی و ديگری سوسياليستیيکی : امروز دو خط مشی بر جنبش زنان تسلط دارد«

که خط مشی فمينيستی معتقد است که داند، حال آن می تعلقات طبقاتیۀن کننديينقش تع مستقيم با تکامل اقتصادی و ۀدر رابط

  ». است طبقاتیۀجدا از مبارزگی زنان به خودی خود وجود داشته و ديدستم

ميسم و انقالب، فمينيسم ، رفر: دو ديدگاه در جنبش زنان"در اين زمينه کتاب بسيار ارزشمند شھرزاد مجاب تحت عنوان 

  .مل استأشارات پروسه قابل تاز انت" سوسياليسم و تئوری مارکسيستی

 نقش زن در تاريخ است ۀ يک توھم نه توضيح دھندۀ به مثاب– که در اين مقاله به آن خواھيم پرداخت – باری جنبش فمينيستی 

  . مبارزات زنان استۀينرفته در زمو نه اصوالً از منظر سياسی، انتخابی مترقی و پيش

******  

  حقوق عمومی زنان

 ی و بوی چوبیھا شان دود خانهۀ  سوختیھا ني كه ھنوز از سرزم– بالكان و افغانستان و عراق ۀ منطقی داخلیھا مرور جنگ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 ۀسته ھمگوشت انسان جزغاله شده بلند است و بُخار خون و جنون و باروت در متن تجاوز به دختران جوان و زنان قامت شك

ساالن در  ن امر است كه زنان در كنار كودكان و كھنيد ايؤ م– دفن كرده یاه چال ناامني را در سیاحساس و اخالق انسان

 یگر اقشار اجتماعي نسبت به دیتر ت به مراتب فروتر و كميب امنيھا از ضر ژه جنگي و به وی مختلف اجتماعیھا عرصه

رد يگ ی قرار میتي امنیھا یت بررسيس اولوأشود و در ر یالعاده برخوردار م  فوقیتيم از اھین موضوع زمانيا. برند یرنج م

ری و جنگ وجود نداشته ي درگ  ھفته٣ن فقط ي زمۀ ھفته، در كر٢٣۴٠ یعني ١٩٩٠ تا سال ١٩۴۵از سال . ميكن  یادآوريكه 

  . است

ن گروه وارد ي كه به ایزان لطماتيز است اما ميچار نايھا بس  دختران و زنان در انواع جنگۀ كه مشاركت مسلحانیبا وجود

  .ناك است  سخت فراوان و وحشت– ی جنسیكش  تجاوز و بھرهیوانيژه در اشكال حي به و–شود  یم

زند و  یف زنان را شخم مي جسم و جان ظری و برون مرزی داخلیاسين جنگ و مناقشات سيد تصور كرد كه فقط ماشينبا

افته و در ي به خصوص در جوامع توسعه ن–ن نكته كه زنان در خانواده و اجتماع ي ایدرك واقع. ندك ید ميشان را تھديت ايامن

 مختلف و آزاردھنده قرار دارند یھا  تا چه حد در معرض خشونت– مدافع و حافظ حقوق زنان ی و مدنی اجتماعیاب نھادھايغ

 وقتی يک دختر ٢٠١٢مبر در اواخر دس. يستان دشوار ناند، چند بھره ی مردساالر بین سنتيت قوانين حال از حمايو در ع

 از خشونت عليه زنان در یاھندی قربانی تجاوز گروھی شش مرد شد و موجی از خشم مردم ھند را برانگيخت فقط گوشه 

  .سرمايه زده به سطح مديا راه يافتۀ جامع

خطر سازمان يابی کارگری؛ بخش چھارم "ت عنوان  از اين قلم تحیا در مورد خشونت عليه زنان در ايران بنگريد به مقاله 

   ":فالکت

http://www.afgazad.com/Siasi-12/070612-MQG-Sazmaan-Yaaby-Kaargary-4.pdf 

“ التيوابسته به تشك” ی كاریھا ونيسيكم“ از یكي ۀرمجموعي و در ز١تحد ملل میز در چارچوب اركان اصلين دليل نيبه ھم

اختصاص ” ت زنانيون وضعيسيكم“ ، به ٢ ده گانهیھا ونيسيژه و مستقل از كميك بخش وي، ” ی و اجتماعی اقتصادیشورا

  .افته استي

ز حقوق زنان در يآمون حقوق بشر در خصوص نقض آشكار و خشونتيسي ناظران و بازرسان كمیھا ھر چند گزارش

 به منظور مجازات معترضان و ناقضان ئی اجرایھا ميتر به تصم  كم–افته ي و غالباً عقب مانده و توسعه ن– مختلف یكشورھا

، یاسي احقاق حقوق سی در راستاینيب قوانيھا به تصو ھا، دولت ن گزارشي اۀجي كه در نتیده و موارديحقوق زنان انجام

اند،   اقدام كردهی زنان با مردان در اختالفات خانوادگئی حقوق قضای در جھت تساویان و مصوبات زنی و فرھنگیاقتصاد

 ی بارھا خشم افكار عموم– باشد ی تھیاسي مشروط به آن كه از اغراض س– ئیھا هيانين بينادر است اما به ھر حال صدور چن

 یاري در موارد بسی نشده است بارید منتھيازات مفيمتخته و اگر به كسب ايھا را برانگ  ملتی و اعتراض خرد جمعیجھان

 زنان ی برایه گاھي حقوق بشر ھمواره تكی جھانۀي از اعالمیكه استناد به مواد نيمضاف به ا.  بازدارنده داشته استۀجنب

  .ده بوده استيب ديآس

  : استی جھانۀح گستردع حقوق زنان در سطييگر تض انيه بي اعالم١۶ ۀ زنان در متن مادی وضع حقوقیح كليتصر

ست كه در آن زنان از مساوات كامل با مردان ي نیاچ جامعهيھنوز ھدھند،  یل ميت جھان را تشكيت جمعياگر چه زنان اكثر«

ارقام .  جھان داشتندیھا  وزارت را در حكومتیھا  درصد پست٧، زنان فقط ١٩٩۶ نمونه، در سال ی برا.برخوردار باشند

يض زنان ھنوز ھم در معرض تبع. ن سطوح استيز در ھمي نی و آموزش عالی تجاریدر مشاغل باالمربوط به تعداد زنان 

ز ي در حال توسعه و نی كشورھایات اجتماعي در حی كافیگ ندهي روزمره ھستند و غالباً دچار مشكل عدم نمایگ گسترده در زند

  .(Human Right Today, 2000, P. 35)» باشند یافته مي توسعه یكشورھا

سر يدار سمت كم  عھده١٩٩٧مبر  سپت١٢يخ  كه از تار١٩٩٧ تا ١٩٩٠رلند از سال ي ایس جمھورئي ر– نسوني رابیمرخانم 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

  :كند ی خود ادعا میھا  از مصاحبهیكيده است در ي حقوق بشر گردی ملل متحد برایعال

ت يض براساس جنسي اشكال تبعۀي رفع كل منجر بهیستيج حقوق بشر زنان بايد كرده است كه ترويكأسازمان ملل ھمواره ت«

 .Ibid. P)» دي نمای و فرھنگی، اجتماعی، اقتصادیاسي، سیات مدني حیھا نهيشود و زنان را قادر به مشاركت كامل در زم

38).  

ه زنان يض علي اشكال تبعهيون رفع كليموضوعات مندرج در كنوانس) ١٩٩۵( زنان در پكن ین كنفرانس جھاني چھارمۀياعالم

  :ف كردير توصي با شناخت نكات زیتر قيا به طور دقر

ت واقع ي مورد حمایستي با،د مثلي و بھداشت تولیخشونت جنسحقوق زنان جزو حقوق بشر است كه به خصوص از لحاظ 

  . شود

  .ن و اموال داشته باشندي از لحاظ ارث بردن زمیحقوق مساو یستيزنان با

 جھت مشاركت كامل زنان در امور جامعه شود و ی مانعیستي نبایگحامله ھستند و ژه در خانواده و جامعي نقش ویزنان دارا

  . مجازات شوندیرقانونين غي زنان به خاطر سقط جنیستينبا

الملل بشر دوستانه مشمول اعمال مربوط به  ني موارد طبق حقوق بی است و در برخیات جنگي در شمار جنایتجاوز جنس

  ) کيدھا از من استأت. (است) ديژنوسا (یكشتار جمع

 زنان و ساير ۀکارسازی گسترد به خشونت محيط کار، آزار کارفرمايان، بییاترين اشارهکه پيداست در اين اطالعيه کمچنان

- تر از بیناک به مراتب وحشتکاریخشونت ناشی از بیکه حال آن.  کار زنان مربوط است، نشدهۀع حقوقی که به حوزييتض

  . رث و حضانت و طالق است اۀحقوقی در زمين

 یابي رفت امر دستيشآھنگ كردن اقدامات خود در خصوص پ سازمان ملل متحد به منظور ھم) ١٩٩٠-٢٠٠٠( گذشته ۀدر دھ

ن اصل يا. چندان کارسازی اتخاذ كرده استير ن نظام ملل متحد تدابیت حقوق زنان در تماميق تقوي از طریبه حقوق مساو

ر ير دخالت مالحظات مربوط به زنان در مسين تدابيھدف از ا.  مطرح شد١٩٩٣ر كنفرانس ح دياول بار به صورت صر

 ی حقوق بشریھا تي فعالی از موضوعات اصلیكيت از زنان به صورت ي كه حمای سازمان ملل است به طوری كارھایاصل

  .دي درآی و اجتماعی اقتصادۀ توسعیھا و برنامه

رنده در سازمان ملل در خصوص ي گمي تصمی به وجود آمده نھاد اصل١٩۴۶ سال  كه در٣ت زناني وضعۀ نفر۴۵ون يسيكم

 ۀون حقوق بشر درباريسي با كم١٩٩٩ون از سال يسين كميا.  زنان استیت حقوق مساويل مربوط به وضعيحقوق زنان و مسا

ت يه زنان بر وضعيض علير تبع آثای مشترك، به منظور بررسۀك پروژيراً ياخ. كند ی میل مربوط به حقوق زنان ھم كاريمسا

 زنان را یھا ماً فرصتي مستقت،ي به خاطر جنسیت از حقوق اقتصادي محرومگونه  آنان نشان داد كه چهی ـ اجتماعیاقتصاد

  .دھد ی كاھش میرفت اجتماعيش پیبرا

قات و ي تحقیالملل ني بسۀؤسم. كنند ی زنان كار میمندسازيشرفت و توان پیز به طور خاص روي سازمان ملل نیھا ر برنامهيسا

 یس شده است، خدمات آموزشيسأ تی و اجتماعی اقتصادی توسط شورا١٩٧۶ كه در سال ۴برد امور زنان شيآموزش جھت پ

سسه در حال حاضر مشغول آموزش ؤن ميا. دھد یه مئ در حال توسعه ارای برای زنان، به خصوص در كشورھائیو مشاوره

ثر ؤچنين تمھيداتی تاکنون چندان مفيد و م.  استی گروھیھا ت نقش زنان در رسانهيز تقوي ن ویوتريزنان در ارتباطات كامپ

  . واقع نشده است

به .  حقوق زنان كرده استیسازنهي خود را معطوف نھادیده و مذھب، توجه اصلي عقید بر آزاديكأه با تي اعالم١٨ ۀماد

 توسعه متمركز شده است یھا  وارد كردن زنان در پروژهی روی ادهني به طور فزا۵ عمران ملل متحدۀن ماده؛ برناميموجب ا

س يسأ ت۶” زنانی ملل متحد براۀصندوق توسع“ زنان به نام یت اقتصاديت ظرفي به منظور تقوی صندوق١٩٨۴و در سال 

 یكار ز با ھميو ن یردولتي غیھا ھا و سازمان  دولتیكار  از زنان با ھمی و مالیت فنين صندوق اقدام به حمايا. كرده است
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 و یزير  سطوح برنامهۀ در ھمیريگ مينان از مشاركت زنان در تصمي ملل متحد برای حصول اطمیھا ر برنامهيك ساينزد

ل مربوط به ي مسایر كل براي دبۀژي و مشاور و٧”رد زنانشبي پۀادار“ ملل متحد، ۀرخانيدر چارچوب دب. کند ی توسعه میاجرا

 اقدام پكن ۀ كامل زنان از حقوق خودشان با توجه به اھداف برنامیرفت در امر برخورداريشپرد زنان، بر شبيت و پيجنس

رد زنان، شبي پۀادار. ه زنان دارديض علي رفع تبعۀتيت از كمي در حماین نقش مھمي مزبور ھم چنۀادار. دينما ینظارت م

گاه ي پای روئی  زنان، به طور مشترك شبكهردشبيقات و آموزش جھت پي تحقؤسسۀ زنان و می ملل متحد براۀصندوق توسع

  .اند س كردهيسأت” بان زنان دهيد“ زنان تحت عنوان یمندساز برد و توانيش پی سازمان ملل، براینترنتيا

  

  خشونت عليه زنان

 یلمللن اي و سازمان ب٩ی و سازمان بھداشت جھان٨گان  پناھندهی ملل متحد برایسر عاليدر چارچوب نظام ملل متحد، دفتر كم

 خود یھا تي در فعالیتي مطابق با مالحظات جنسئیھا ی وارد كردن حقوق زنان و اتخاذ خط مشیھای کوتاھی برا گام١٠كار

متوجه رفاه زنان در نقش خود به عنوان مادر، ) سفيوني( كودكان یت صندوق ملل متحد برايمورأحسب ظاھر م. اند برداشته

 به یرسی نامساويت و دست بر جنسیمان، خشونت مبتني از زایر ناشيه، مرگ و ميتغذ مربوط به مبارزه با سوء یھا تيفعال

 آموزش ئۀق اراي از دختران از طری جنسین بردن بھره كشيسف متوجه از بيوني یھا  از برنامهیكي. آموزش بوده است

  ... اما.  دختران در معرض خطر استی و مشاوره به قصد اشتغال به كار برایاساس

گر جامعه در يا قشر ديش از ھرگونه ي و اجتماعی زنان ھمواره و بیت فردي امنیالمللني بین نھادھاي اۀت ھميد فعالبا وجو

 روز فارغ از آن ٢٠تر از ی گذشته كمھا سالی كه جھان طی و برون مرزی داخلیھا در جنگ.  استیمعرض خطر فور

ن يدر ھمان نخست.  زنان استیت جنسيافتاده، امن  ی جدۀطر به مخایگري دۀديتر از ھر پديعسته است، آن چه كه سريز

ش از آن يب پيآن گاه سربازان رق.  دست به دست شود،یت و فاقد ارزش نظامي كم جمعیك روستايست ی جنگ كافیروزھا

رند و زنان را يگ یمل بكارت دختران جوان را ھدف مأت یم و بي دھكده بروند، مستقئیكه به دنبال پول و طال و غارت منابع غذا

د ي شدیھا بيز از آسيساالن ن كودكان و كھنیاگرچه در ھر جنگ. دھند ی قرار می و گاه دسته جمعی فردیتجاوز جنسمورد 

 بالكان یدر نبردھا. رديگ ی ھمواره دامن زنان و دختران را مین آزار جنسيتر ن صدمه و سختيتر شيمانند، اما ب یدر امان نم

. افتي ی گذشته، فزونیھا تر از جنگيش و به مراتب بیرز ھولناكطی به  جنسیكش  از بھرهی ناشیجبار ایھا یگ ليزان حامم

ن زنده مثل توپ فوتبال لگد يدند و به جنيدر یزه و چاقو شكم زنان حامله را ميھا با سرن د كه صربيت به آن جا رسيسبع

-سنگآمار . ترين شکل ممکن استمرار داشته استه وحشيانه ب دخترانۀختنھای گذشته در سال. دنديكش یزدند و عربده م یم

  .  در کشورھای اسالمی به درستی دانسته نيستھای ناموسیقتل و سار

ل شده است ي تبدیتي ـ امنیل اجتماعين مسايتر  از بزرگیكيه زنان به ي علی جنسیھا  سوم خشونتۀن دھه از ھزاريدر نخست

  .اند دان شدهيوج سوم و پسامدرن وارد م میستيني فمیھا ن راستا جنبشيدر ھم

ن شكل نقض يتر عيه زنان و دختران شايخشونت عل” شرفت ملليپ“ تحت عنوان ١٩٩٧سف در سال يونيبراساس گزارش 

سر و صدا  ی بۀديك پدي ی و مذھبی، فرھنگی، اجتماعی اقتصادیه زنان با عبور از مرزھايخشونت عل. حقوق بشر بوده است

 تا سال یالملل ني بۀجامع. رديگ ی به خود میار متنوعيگذارد و اشكال بس یھا زن در جھان اثر م ونيلي میگ  زندیاست كه رو

اد شده مجمع يدر سال . ت اتخاذ نكرده بودي بر جنسی خشونت مبتنی جھانۀه ابعاد نگران كنندي علی در واقع اقدام منسجم١٩٩٣

ه زنان را تا يل داشتند كه خشونت عليھا تما ت دولتين زمان اكثريتا ا. ردب كيه زنان را تصوي رفع خشونت علۀي اعالمیعموم

  .  حقوق بشر ندانندۀنيع در زمي كنند و آن را مشكلی شاین افراد تلقي بی خصوصألۀك مسي یاديحدود ز

ھر عمل “عنوان ه زنان را منحصراً به ي خشونت علھای رايج عليه زنان کارگرخشونتترين اشاره به ه بدون کمين اعالميا

ا احتمال ي. ا رنج به زنان شودي یا رواني ی، جنسی جسمۀدانست كه منجر به صدم یت مي بر جنسیمربوط به خشونت مبتن
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؛ خواه در یا محروم كردن خودسرانه از آزاديل ين گونه اعمال، تحميد به انجام ايداشته باشد كه منجر به آن شود، از جمله تھد

  ).Ibid. p.8(” یا خصوصي یات عموميح

ت مناقشات مسلحانه ي زنان را در وضعی اجباریگی و حامل جنسیك و منظم، بردگيستماتين تجاوز سي مورد نظر ھمچنۀياعالم

ژه در يه زنان به وين اعالميطبق ا. داند یالملل بشر دوستانه م ني حقوق بشر و حقوق بی اصول اساسیار جدي از نقض بسینوع

  :رنديب پذينه آسيسه زم

  .خانواده در خشونت. ١

  .جامعه در خشونت. ٢

  .ده گرفتن خشونت توسط دولتيا نادي دولت توسط خشونت. ٣

******  

 تا ٢۵ مزبور نشان داد كه ۀمطالع. ش استي در حال افزا–ه زنان ي عل- در خانواده ی خشونت داخلی بانك جھانۀطبق مطالع .١

) كتاتور خانوادهيآور و دشوھر؛ آقا؛ نان( خودشان یك زندگيط شر توسی جھان از سوء رفتار جسمۀ درصد زنان در ھم٣٠

ن ي از والدیاريبس. اند ح داشتن پسر در خانواده جان خود را از دست دادهيون دختر به خاطر ترجيلي م۶٠حدود . برند یرنج م

كودكان [دھند  یلت قرار مھا را مورد غف  پس از تولد آنیا اندكيش يكشند و پ یبه خاطر داشتن پسر، دختران خود را م

 ۀدھند كشور در معرض سنت تكان٢٨ون دختر در حداقل يلي م٢ موجود ی ھر سال طبق برآوردھا.]ی و پرورشگاھیسرراھ

 ی، روانیش از آن كه به بلوغ جسمين پئيشوند كه در سن پا ی جوامع دختران مجبور می در برخ.رنديگ ی دختران قرار مۀختن

ھای مخفی و علنی در اين مطالعه از دختران نوجوانی که به دليل فقر ناگزير از کار در کارگاه. ج كنند برسند ازدوایو احساس

  !  حقوق بشر نيز نيستئی حاشيهۀ دغدغکار کودکانپنداری . ھستند سخنی نرفته است

 یزنان. شود یگناه آن م یان بي قربانی و نكوھش برایساريع است كه باعث شرمك جرم شاي تجاوز ھنوز یدر جوامع محل .٢

 ۀدامن. شوند یرو ما حتا مرگ روبهي یت جسمي، معلولیشيپررند اغلب با روانيگ ی قرار میان تجاوز و آزار جنسيكه قربان

 ی و اروپائیاي آسی به خصوص در كشورھایا كنندهن كشورھا به ابعاد نگرانيقاچاق زنان و دختران در داخل كشورھا و ب

افته در يار سازمانيك صنعت بسي در حال توسعه ی به مقصد كشورھای جنسیگرد حال جھانن ي در ع.ده استي رسیشرق

  .استگر ي دۀافتي توسعه ی و كشورھاین كشور غربيچند

س و زندان كه يلوکيد است که مقامات پأرد، اين نکته قابل تيگ یده مي كه دولت نادیا خشونتي خشونت توسط دولت ۀدر مقول .٣

 ً ھزاران زن كه در . شوند ی می جنسی زنان در برابر خشونت باشند، غالباً خود مرتكب سوءرفتارھای حامیستيباقاعدتا

ا به طور يرند و يگ یس در سراسر جھان مورد تجاوز قرار ميلو پیبرند به طور مرتب در مراكز بازداشت یبازداشت به سر م

ك خودسرانه ي مناقشات مسلحانه، از تجاوز به عنوان تاكتۀ در ھمباً يتقر. شوند ی شكنجه میتي امنیروھايظالمانه توسط ن

 ی و بردگی جمعی تجاوزھای زنان و دختران غالباً قربان.شود ی جوامع استفاده میجھت مرعوب كردن و مقھور كردن تمام

 از یاريو بس) الكانب( سابق یوگسالوين امر در مناقشات رواندا و ي كه ایھمان طور. رنديگ ی توسط سربازان قرار میجنس

  .(Human Rights Today, PP.14,83)گر در جھان مشاھده شده است يمناقشات د

  

  ھای فمينيستی خاستگاه جنبش

ش گفته به افراط يل مباحث پيند و به دليآ یرون مي بئیندھاين فراي از درون چنیستيني فمیھا  ن است كه جنبشيت ايواقع

 ی)باورھا(ھا  ساخته“ بدون اشاره به دو موضوع یستيني فمیھا  جنبشیگاه اجتماعتی و خاسل موقع مدنيتحل. نديگرا یم

تا ١٢”تيھو “یعنيھا  ن ساختهي اۀ شكل دھندی اصلی از اجزایكيگر؛ ي دیسو و به دنبال آن و نه از سوكي، از ١١”یاجتماع

  . كند ی بر بحث حاكم میا معما گونهی فضایحدود
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ن ي را از األه مسی مخاطب، طراحی به قصد آشناسازیني به عقب راند و در بستر مقدمه چیده را كميچي پیتوان موضوع یم

 اجتماع ۀا ساختيافته، يده و پرورش ئيزا“و ”  ندارد؟یني عیجھان پرداخت“ا ين مجموعه كرد كه آيپرسش شروع و وارد ا

  ”است؟

 ۀزاد جھانۀده درباريچيپ) یھا تيا واقعي(ھا  شهياند.  استی حسۀ تنھا حاصل تجربی معتقدند كه دانش و آگاھ١٣افت باوراني“ 

 ۀ كه حاصل تجربیتر  سادهیھا شهيتوان به اند یت مي را در نھایا دهيچي پۀشي ھر اندیتر است ول  سادهیھا شهيب انديترك

  . ل داديسازند تقل یاند و آن را م یحس

اند كه  كين نكته شري در ایگی ھم ول– ی انتقادۀينظر ھواداران  وانيپسانوگرا از جمله – دارند ی انواع مختلفافت باورانيفرا

” افت باوريفرا“سنده كه خود را ين مثال را از دو نويا. ” اجتماع استۀساخته و پرداخت“بل كه . ” نداردیني عیجھان پرداخت“

  .:ديكنند در نظر داشته باش ی میمعرف

  : ندي گوھارمن و اسموك

ن ي چنی گسترده به امكان واقعین وجود دارد ناباوري صلح راستیرفت به سو شي بر سر راه پ كهین موانعيتر  از مھمیكي«

  .(Smoke. R, Harman. W, 1987, P. 76)» استیزيچ

: شد یر مين خواسته خود به خود امكان پذين باور داشتند اي از افراد به امكان صلح راستیتريشگر سخن اگر تعداد بيبه د

 به دست داده است الكساندر ونتن اعتقاد را يك ايت كالسيروا.  استیكيتي ژئوپلیھا تر از ساخته  مھمیماعاجت) باور(ھا  ساخته

  ” فھمند یھا از آن م  است كه دولتیزي ھمان چیعكس آنارشه ست بي نیت مستقلي واقعیالمللني بیآنارش“د يگو یكه م

(Went. A, 1992, PP 391-425).  

ھا در فضای  پست مدرنيست١۴.ت استي، ھوی اجتماعیھا  ساختهی اصلی از اجزایكي يستیمدرن پستدر متن اين نظرات 

 ۀ در نحویت آشكاريت اھمي ھو- از جمله بودريار –به نظر ايشان . نشانند میطبقه را به جای ھويتھای خود  تحليلھپروتی

 یتيالملل حول ھو نياست بيمردم قبول دارند كه سبخشی از . گان استيرش ھمك معنا مورد پذين سخن به يا. دن ما دارديشياند

اه پوست يس.  آشكار استیاسي و سی و اقتصادیت در مناسبات اجتماعيقدرت ھو. زند ی دور م،اند ت بر آن نھادهيكه نام مل

ط نظام ش از سقوي پ– ی جنوبیقايفراا در ي – یش از جنبش حقوق مدني پۀ در دور–االت متحد ي ای جنوبیھا التيبودن در ا

، یگاه اجتماعي داشت، جای سخت كوشی كه فرد برایلي و تمائیم، تواناين معنا بود كه قطع نظر از تصمي به ا– ی نژادئیجدا

ين است كه  آنان اینش محوريب. روند ین ھم فراتر ميافت باوران از ايفرا. شد یل مي بر او تحمیا  ناخواستهی و اقتصادیاسيس

  :ھا فراوان است نمونه. شود یھا سركوب م از آن) ا چند تاي (یكيم كه گاه ي داریا چندگانهیھا تي ھویگما ھم

ك ي متوسط و ۀ طبقۀل كرديك تحصي؛ نيستال؛ گوالك و روس بودن در دوران حكومت ی بودن در آلمان نازیلمانا و یھودي

 خشن سركوب شده یرزطفرد به ت ي از دو ھویكين موارد يك از ايدر ھر . پوت پول بودن در دوران حكومت یكامبوج

  ١۵.است

(Terrif. T, 1999, P. 12)  

 ی اصلین گروه از اجزاي كه به نظر ا-ت ي ھوۀع از مقوليافت باوران و عبور سري فرای پس از شرح مواضع كلفي تریتر

 و ھر -سم يني، فمفيتربه گمان . پردازد یت مي امنۀرامون مقوليھا پ ستيني فمۀي به بازنمود نظر- است ی اجتماعیھا ساخته

  : اوۀديبه عق. ابديتواند مجال ظھور ب یت است كه مي در ارتباط با مفھوم ھو-  یگريباور د

 ١۶ی زن باورۀشود كه دربار ی فراھم میا گستردهیھا  طرح نوشتهی برای مجالیت است كه از نظر مفھوميدر بحث از ھو“

  ).Ibid ( ”نگاشته شده است

ھا كه نگاه خود را به روابط  ستيھا با ھم ھستند و ماركس  دولتی مناسبات سلسله مراتبۀباخت كه دلانيگرادرست مانند واقع«

افته ياست جھان تبلور يھا و عمل س هيت را كه در نظريتوانند سلسله مراتب جنس یھا ھم م ستينيدوزند، فم ی مینابرابر طبقات
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  » .گر ارتباط دارنديد كي سلطه تا چه حد با یھا ن نظامي اۀم ھمياست آشكار سازند و به ما امكان دھند تا بفھم

(Tickner, 1992, P. 19)  

  :گران ليھا معتقدند كه تحل ستيني فمیند، ولاگران ھم نظريان و ديگراست در مھم دانستن قدرت با واقعينيگران فم لي تحلۀھم

 استفاده یت ارضي محروم ساختن زنان از حق مالكیاز قدرت برا. اند كم گرفته را كه در كار است دستیحجم و انواع قدرت«

ه بر قدرت، يبا تك. اند  سربازان و كارگران مزارع موز نگذاشتهی جنسیازھاي مگر رفع نی آنان انتخاب چندانیكرده و برا

ست كه قدرت نگذاشته ا. اند  دور نگه داشتهی بانك جھانۀيك كشورشان و از مناصب عاليپلماتيزنان را از صف كاركنان د

ز جوامع ي و نیگرا در جوامع صنعت  ملتیھا  از جنبشیاريان مردان و زنان ھر كشور وارد دستور كار بسي میل نابرابريمسا

   » شودیكشاورز

(Enloe. C, 1990, PP. 197-8).  

افت كه از ي درتسوال ھمچون كتاب ئیھا توان از عنوان كتاب یله را مأين مسا. خورند ین الملل زنان به چشم نميدر روابط ب«

  .(Waltz.k, 1959, P. 28)» ن الملل استي روابط بۀج در مطالعي نادرست راۀويھا نماد كامل ش ستيني از فمیاريد بسيد

. كند یھم صدق م١٧”یالملل ني بۀشيپدران اند“و  ”یالملل ني بۀشيخداوندان اند “تامپسون كنت یھا ن حكم در مورد كتابيھم

 را در یقتين وضع چه حقين است اياند و اگر چن الملل گفته ني روابط بۀ دربارین سخن در خور توجھ تنھا مردایا به راستيآ

  كند؟ یالملل بازگو م نيگاه زنان در روابط بيمورد جا

 فراخ یت نگاھيد به امنياند كه با ین گذشته آنان مدعياز ا. د دارنديكأ ت خشونتیسرشت جنسھا بر  ستينيت، فميدر مبحث امن

  .اختاند

 و چه یالمللني انواع خشونت، چه در قلمرو بۀرند كه ھميگ ی شکل مئیهين فرض پاي بر اتي امنۀ درباریستيني فمیھا دگاهيد«

تر  د در مناسبات گستردهيه زنان را باي علیخشونت خانوادگ. ا در چارچوب خانواده، با ھم ارتباط دارندي ی ملۀدر عرص

  » سطوح غلبه داردۀدھد كه در آن قدرت مردان در ھم ی رخ میتي جنسیا امعه در جیخشونت خانوادگ. ديقدرت د

(Tickner, Ibid, P. 58).  

ه دختران به ي علی و تجاوز جنس- به ويژه بردگی مزدی – یكش  مضاعف بر زنان و انواع بھرهیھا  كه بر اثر ستمأله ایمس

 از مطالبات زنان منجر ی افراطیده و به ھواخواھيجام انیكال جنسيانات راديد جري، به تولیاسيخصوص در مناقشات س

 و ی دفعیھا یريگكه به موضع ت جھان نينجاميده بلي از جمعیميك ني و دموكراتیعي طبیازھايده است نه فقط به تحقق نيگرد

 یان ارشد متكمداراستيالملل و سني روابط بۀ را از طرف مردان صاحب منصب در حوزئیھا ده و مقاومتي نيز ختم گردیمنف

ھم فراتر رفته است؛ مسائل ” ادي زیليخ “ۀھا از انداز آمد آن بسی كه فراوانی شواھدیبه گواھ. خته استيبه قدرت برانگ

 را رقم زده است و ی ضد اخالقیھا ن صحنهيتر خراش دل– یك و جنسيولوژي بیھا یگ ژي به سبب و- دختران و زنان جوان 

 از صور یمانند یآمد بن بسيبه تبع چن. ده استي را به طور مكرر لگد كوبی جھانۀ جامعیعضا از ایمي نین و ارزش انسانأش

 نژادپرست گسترده است، ی افراطیھا تر تا گروهي توتالیھا  انسان كه مرجع آن از دولتۀي و تجاوز به حقوق اولیمختلف ناامن

 یاسي، سیل مختلف نظاميت و آرامش انسان به داليما امندر روزگار .  استیھي تبعی و بدیستينيكال فمي رادیھا ظھور جنبش

- ني و بی درون مرزۀطي، اجتماعی و در حی، ملی، محلی خانوادگی فردیھا  در حوزهیطيست محي و زی و فرھنگیاقتصاد

د و ن  تحدييت فقط بخشی از ايواضح است كه عامل جنس. د خواھد شديشود و البته تحدید ميد شده است، تھدي تھدیالملل

 ۀ مدافع صلح و حافظ حقوق بشر، با وجود ھمیالمللني و بی ملیم كه نھادھايريبپذ. دات را به وجود آورده استيتھد

طور كه اند و ھمان  دختران و زنان موفق عمل نكردهین حقوق انسانيتر یھيھا، در دفاع از بد هيھا و اعالم ھا، پلنوم ونيكنوانس

 از زنان در مناسبات اجتماعی به موقعيت زنان تحت ستم مضاعف و مناقشات ی جنسیكش زان بھرهياند، م ز معترفيخود ن

  . استی رو به فزونیاسيس
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  امنيت جنسيتی

 یھا شي به گرایزد و الزاماً ارتباطيخ ی برمی اخالقیباورھا، از یستيني فمیكردھا ی روی مثبت به سویريگسان سمتينبد

 ی نظریگاه طبقاتی و مبانمل خاستأ قابل تۀن جا نكتيدر ا. كند، ندارد ی میندگي را نمای و نژادی جنسیھا ی كه برتریكاليراد

ن ي متبایا گسترھیستيني فمیكردھا یرو. دھد یھا را شكل م  به آنیا امتناعي یجابي ایريگ است كه جھتیستيني فمیھا جنبش

 ی حقوقیھا ی شدن، تا تعرض به نابرابریتيت، دو جنسيجنسر يياد به مواد مخدِر زنان، تغي به لزبينيسم، دفاع از اعتیاز سمپات

، آموزش، بھداشت، ساعت محيط و شرايط كار زنان کارگر و کارمند را تحت پوشش خود ی خانواده، حقوق مدنیھا در دادگاه

  .رنديگ یم

 زندان زنان، مصرف یھا یلی مانند ازدواج آزاد، قانونی شدن ھر شکلی از سکس، آلودگيھا، حتا مسا لفهؤن ميك از ايھر 

 و جز ی، بھداشت روانی، علوم اجتماعیشناس مباحث روانۀ از موضوعات مورد عالقیكيتواند  یره، مي جوانا و غیمار

.  پرداختيمی انسانۀ جامعی از اعضایمي نیتين بحث به طرح مقوالت کلی در چارچوب نظام امنيگيرم كه ما در ا. ھا باشد نيا

گذاران  انيد بنيكألف با تؤ میم كه؛ فارغ از توافق فرديكن ن قدر اضافه يگفته ھمشيوه بر نكات پ عالیبنددر مقام جمع

 یتبعات ناامنی جنسی و از سوك منظر، يتوان گفت از  ی، میتيت در مطالعات امنيت نقش جنسي بر اھمیستيني فمیھا جنبش

  .آورد ید ميسم را پدينيست كه فمھای اجتماعی نابرابریگر انضماميد

  :د به دو موضوع توجه کردي مورد بحث بایتيص مكتب امني جبران نقایبرا

 نقش یفاي ایتيظاھر شده است و در معادالت امنالملل  نيروابط ب ۀك گروه كه در عرصي ۀ به مثابنقش زناننخست به «

  . كنند یم

  .تي امنیتئور ی نظری در مبناتيجنسدوم، لحاظ كردن 

 یديخواھند ساختار جد ین آنان ميبنابرا.  شودی بازشناسیتيدر مطالعات امن” یمرد ساالر“آن ھستند كه ھا به دنبال  ستينيفم

ن منظور ي ایبرا. شود ی می از قدرت منتھیاند به درك تازهين فرآيسان انيبد.  باشدی جنسی بر آگاھیجاد كنند كه مبتنيا

سازند كه به عنوان ابزار  یھا و اصول را مطرح م اص از ارزش خیاھا و مكاتب، مجموعه گر گروهيھا ھمچون د ستينيفم

 یتي امنیھا یپردازهيت نظري جنسۀ به مقولیتوجھ یھا معتقدند كه ب ستينيفم. كند ی عمل مید معرفتي ساختار جدیل در بنايتحل

  .را نارسا كرده است

سازد و از حضور  یمحدود نم....  و یا اقتصادي یھا را صرفاً در عوامل نظام ات دولتيد، حيع جدينش وسين كه بيخالصه ا

ن يتر  مھمیاسيت و فشار سي ھمچون فقر، جنایت در كنار مالحظاتيد كه جنسيگو ی سخن میار مالحظات تازهيگ چشم

  »ھاست آن

  ).۴٠۶ن، صيشي، پیافتخار(

 از ئیھا تكهد بر تكهيكأست با تيشناسان مدرن خالف جامعه– پسامدرن یشناس گذار ممتاز جامعه اني بن–مل يگئورگ ز یزمان

ه كرده و ئ ارای اضمحالل و سقوط آشكار معنا در جھان صنعتی فرھنگ را، بر مبنایشناسل خود از جامعهيت جامعه تحليواقع

 یته آگاھي مدرنۀگونه تجربن مورد پرداخت كه چهيمند در ا  نظامۀ به مطالعمليز. ده بودينام” تيحيافول مس“ ل را ين تحليا

  . زمان و مكان دچار انشقاق كرده استۀ شھرھا را درباریساكنان كنون

 خود را به احساس ی جای جمعیگو ذھن پرداختند كه در آن ھم بستان مادرشھر ي میف تعاملي به توص– بودلر و – مليز

 اشاره دارد مليز. كند یل مي تحمی امور انسانۀ خود را به زور به حوزیت تجارت و وضع صنعتين وضعيدر ا. دھد ی مئیتنھا

.  گذاشته استیراني و پول رو به ویساالر واني دیھا ، سازمانی رسمیان مردم اكنون به دست نھادھاي می اجتماعیھا كه علقه

 و یگر یانجيان مردم را مي در آمده است كه روابط میا ناشناختهی اجتماعیرويز به صورت نيش از ھر چيپول امروزه ب
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 و یگيگان از خودبیان مردم، ممكن است نوعي ثبات و تعلق در میمند ان برداشتن حس ھدفيامر با از من يا. كند ی مینيع

  . به بار آورد١٨ئیزداتيانسان

رات يثأافت كه تي دریعكس وه ب.  مطلق نبودیديس و ناامأيچ عنوان ي به ھمليزن موارد از نظر ي ایآمد تمامین، پيبا وجود ا

اگرچه . ھا بگذارد ار آني خالق را در اختی از آزادیتر عي وسۀتواند دامن یان مردم مي در مگرائیفردش حس يد شھر با افزايشد

. بخشد ی مئی سنت رھایھا تيشود، اما به ھمان سھولت مردم را از محدود ی مئیآور تنھاسأيمادرشھر مدرن باعث احساس 

تر و  ت جالبيشوند، اما حساس یتر م تفاوت ی خود بی زندگیھا وهي است كه اگرچه ساكنان شھر مدرن در شی مدعمليز

تر  شي بی شخصی به سمت آزادیا ن امر دروازهي امليزاز نظر . آورند ی خود به دست میگ ط زندي را در مقابل شرایدتريشد

  .است

توان آن  ید، مگران باشي و دمليزف شده توسط يط توصي از شرائیشهي رئیكه جداش از آني بیستيدر واقع فرھنگ پست مدرن

  )٢٠۵-٢٠۶ صص، ١٣٨۴، وارد... (ط قلمداد كرديافته از آن شراي شدت یرا برداشت

” ئیھدف نھا“از به يسم در ھنر را به عنوان پاسخ به احساس نيونياست و امپرسيسم در سياليل سوسي از قبئیھا  جنبشمليز

 مورد توجه قرار داده بود و –است ” ی انسانۀ شدخردهت شكسته و ي و باالتر از شخصیز نسبيباالتر از ھر چ“ كه – یگ زند

  .م كنديش ترسيھا  گسستۀ با ھمیگ  از زندیريده بود تصويته كوشي مدرنیماريص بيدر تشخ

ت ي كرد و گسست و شكست امنی تلقیزندگ” ئیھدف نھا“از به ي را به عنوان پاسخ به احساس نیستيني فمیھا توان جنبش یا ميآ

 گوھران زنان ۀقرار داد؟ اگر ھم) کشانکارگران و زحمت(تر و برتر از منافع طبقاتی اکثريت زنان جامعه  را حتا باالیجنس

 ئی كھرباۀجذب“و ” عشق پاك“ م كه فقط در بستر ي كشف كنیادر پرتو غرور عاشقانه)  چھرهئیباي تا زیت جنسياز امن(را 

 بر جلوخان -  بلند باال ئی، ھمچون قویفته و آرام ھم نفسيو كالم ش نھفته یھا ئیبايز” گوھران  كاشف فروتن“و ” مرد جذاب

 زنان را نه فقط در یت جنسيتوان شكست امن یگاه م چمد، آن یوزد و م یبالد و م یدرخشد، م ی م- عشق ی آبۀمنظر چھر

 ئیھدف نھا“ا ھمان ين يعرود  یغما مين شكست به ي را كه در ایتوان گوھران یكه م  آنان نشاند، بلی انسانۀت خرد شديشخص

اند   قرار گرفتهی مورد تجاوز جنسیاسي كه در مناقشات سیھا زن و دختر  دهی خودكشین منظر براي كرد و از ایتلق” یگ زند

نگری آمپريک به ما اما مثل ھميشه يک واقعيت مادی کامالً ملموس، حتا با ضرب شصت جھان. افتي دست یبه فھم روشن

گی سياست است؛ بل که جملۀ ھا تھديد امنيت جنسی زنان، نه فقط ادام ملی و ھويتی و به تبع آنۀ، مناقشزند که جنگنھيب می

  . دھدابد و به حيات خود استمرار میيی  عينيت م نابرابر طبقاتیۀجامعدر 

  

 :ھانوشتپی

 یت؛ شوراي امنیمت، شوراموي قیرخانه؛ شورايدب:  نظام ملل متحد از شش بخش شكل گرفته است؛ شاملیاركان اصل. ١

  .ی دادگستریالملل نيوان بي؛ دی، مجمع عمومی و اجتماعیاقتصاد

ل شده ي تشكیالت تخصصيھا و تشك تهي و كمئی و منطقهیون كاريسي از دو كمی و اجتماعی اقتصادی شورایركن اصل. ٢

در كنار ” ت زنانيون وضعيسيكم “ ن شورا فعال است، وي ایھا  از شاخهیكي در یون فرعيسيزده كميدر مجموع س. است

مواد “، ” توسعهی برایآور علوم و فن“، ”داري پاۀتوسع“، ”آمار“ ، ”ت و توسعهيجمع“، ”حقوق بشر“ ھمچون ئیھا ونيسيكم

  . برخوردار استیاژهي ویاز موقع حقوق” مخدر

3. CSW 

4. INSTRAW 

5. UNDP 

6. UNIFEM 
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7. DAW 

8. UNHCR 

9. WHO 

10 ILO 

11. Social Constructions 

12. Identity 

يقين ( positivity (positivists 13.  

 كه تحت كاستلز ليمانود به جلد دوم كتاب عصر اطالعات يبنگر” تيھو“رامون مفھوم ي اطالع كامل و جامع پیبرا. ١۴

  .٨۶ تا ص ٢٢ژه از ص يبه و. شكل بسته است” تيقدرت و ھو“عنوان 

 ۀنام دو ماه١٧٣- ١٧۴در ش ” تي امنیھا یالملل و بررسنيروابط ب“، تحت عنوان بيطرضا  یعل، توسط فيتر ۀمقال. ١۵

  .اطالعات سياسی اقتصادی منتشر شده است

16. Feminism 

17. Thompson Kenneth w (1980) “master of International Thought” Baton Rouge: Loisiana 

state University Press 

Thompson (1994) ”Fathers of International Thought” Baton Rouge: Loisiana state university, 

Press. 

18. Dehumanization. 

 

 

 

 


